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Halterna av miljögiftet DDE, en nedbrytningsprodukt av insektsbekämpningsmedlet DDT, har 

i den svenska naturen återigen börjat öka trots att ett förbud mot användning finns i Sverige. 

Ökande DDE-koncentrationer kan påverka havsörnen negativt. I södra Norrlands och norra 

Upplands kustband har mindre havsörnskullar upptäckts jämfört med övriga län längs 

Sveriges kust i Östersjön. Tack vare att havsörnen studerats ihärdigt under lång tid har man 

därmed kunna upptäcka hotet tidigt och börjat undersöka vad som orsakar de ökande 

miljögiftshalterna i miljön.  

 

Havsörnens äggproduktion påverkas av ökad DDT förekomst i miljön 

Insektsbekämpningsmedlet DDT användes under 1900-talets andra hälft. Det påverkade 

havsörnens reproduktion negativt långt efter att förbudet infördes i början av 70-talet. Det är 

dock inte bara ett problem för havsörnen utan även för många andra organismer i den svenska 

faunan. Effekterna skiljer sig dock mellan olika arter; vissa påverkas i större grad, andra inte 

lika mycket. DDE har en mycket negativ inverkan på havsörnens äggproduktion där 

äggskalen försämras avsevärt vid ökade halter av DDE i havsörnen. När havsörnen ska 

producera äggskalet behövs en mycket viktig beståndsdel, kalciumkarbonat. Detta ämne utgör 

90 % av äggskalet. DDE förhindrar och minskar bildningen av kalciumkarbonat vilket 

resulterar i tunnare och mer permeabla äggskal. Likt ett pussel behövs alla bitar för att få en 

komplett bild; saknar man några pusselbitar kommer det att finnas tomma rutor i pusslet. 

Samma princip gäller för kalciumkarbonatmolekylerna i äggskalet. Kan inte tillräckligt med 

kalciumkarbonat bildas kan inte äggskalet uppnå dess korrekta molekylära sammansättning. 

Ökad permeabilitet av äggskalet, eller med andra ord äggskalets genomtränglighet betyder att 

äggets vatteninnehåll lättare avdunstar och ägget riskerar att torka ut. DDE orsakar därmed 

tunnare och mer genomträngliga äggskal vilket resulterar i mindre antal ungar per häckning 

och år. 

 

Havsörnspopulationen i södra Norrland och norra Uppland är särskilt utsatt 

De minskade kullarna hos havsörnen i södra Norrland och norra Uppland kan tyda på ökade 

koncentrationer av DDT i naturen. 2014 rapporterade Sveriges Geologiska Undersökning, 

SGU, att utanför pappersmasseverk i Västernorrland finns högre halter av miljögifter och 

tungmetaller lagrade i sedimenten. Speciellt i södra Norrlands kustland finns många 

pappersmasseindustrier; verksamheter som varit viktiga för samhällsutvecklingen i området. 

Verksamheterna har därmed varit etablerade innan och efter DDT-förbudets införande på 70-

talet.  

 

Övervakning av rovfågelpopulationer ger en bra indikation på miljöns tillstånd 

Runt om i världen finns omfattande program där rovfåglar används för övervakning av 

miljögifter. Genom att följa havsörnspopulationen i Sverige har man tidigt kunnat upptäcka 

försämrade häckningar orsakade av förhöjda miljögiftshalter, bland annat DDT. Havsörnen 

och många andra rovfåglar ses i toppen av många näringskedjor och fungerar som ypperliga 

arter för att mäta halter av miljögifter. I Östersjön toppas näringskedjan av havsörnen. 

Havsörnen saknar naturliga predatorer, det vill säga arter som jagar och äter havsörnen. 

Ackumuleringen av miljögiftshalter är därför störst högst upp i näringskedjan på grund av att 



olika arter äter varandra. Av denna anledning ökar miljögiftshalterna mellan olika nivåer i 

näringskedjan. Därför kan man observera högst miljögiftshalter hos havsörnen i och med att 

miljögiftkoncentrationen ökar mellan varje nivå i näringskedjan. Effekterna av miljögiftet 

DDE bör därmed vara tydligast hos havsörnen, vilket också är fallet. Av denna anledning 

utgör havsörnen, men även många andra rovfåglar, en god indikator för hur miljön mår.  

 

Havsörnen – en flaggskepps- och paraplyart 

Eftersom havsörnen är Sveriges och Nordeuropas största rovfågel är det lätt att skapa ett 

samhällsintresse för havsörnen. Den leder därför utvecklingen för fortsatta studier likt en 

flagskeppsmodell. De åtgärder som vi sätter in för bevarandet av havsörnen skyddar inte 

enbart havsörnen utan även övriga arter som lever i den svenska naturen. Eftersom effekterna 

inte enbart verkar på havsörnen, utan även på övriga arter i ekosystem, agerar havsörnen som 

ett skyddande paraply för resterande arter i miljön. Övervakning och åtgärder gynnar därmed 

inte bara havsörnen utan även ekosystemet de ingår i.  
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